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SUIKZP 2011:
Kamienna Góra leży w południowej części
województwa dolnośląskiego, w niedalekiej
odległości od granicy polsko czeskiej. Miasto
leży na stokach licznych, średnio wysokich
wzgórz. Jego tereny graniczą od południa,
zachodu i północy z gminą wiejską Kamienna
Góra, od zachodu z gminą Czarny Bór. W
Kamiennej Górze - stolicy powiatu,
zlokalizowane są instytucje i obiekty usługowe
obsługujące mieszkańców miasta i sąsiednich
gmin.

R. Loegler:
Koncepcja nowego zagospodarowania terenow
rekrakcyjnych wokół zbiornika wody zakłada
stworzenie  kompleksu o wysokim stopniu jego
atrakcyjności dla mieszkańców miasta i szeroko
pojętego regionu, w tym też mieszkańców
sąsiadnich krajów - Czechy i Niemcy.

SUIKZP 2011:
Dopiero w średniowieczu wkroczyło do
Kamiennej Góry stałe osadnictwo, związane z
ogólnym rozszerzaniem się ówczesnej sieci
osadniczej oraz powstaniem nowych szlaków
handlowych, prowadzących z Czech przez
Bramę Lubawską na Śląsk, oraz w kierunku
Łużyc.

-1249 r. pierwsza wzmianka o nazwie osady
-XIII w. powstanie grodu
-1334 r. miasto zyskało przywilej warzenia piwa i
handlu solą
-ok. 1508 r. założenie tzw. Grodztwa
(Kreppelhofu)
-poł. XVII w. intensywny rozwój produkcji tkanin
lnianych - podstawa rozwoju miasta
-pod koniec XVIII w. zaczęły powstawać
pierwsze manufaktury tkackie.
-ok. XVIII w. próby eksploatacji surowców
mineralnych
-pocz. XIX w. likwidacja zrujnowanych,
średniowiecznych murów obronnych, na
niektórych odcinkach utworzono na miejscu
dawnych murów planty, bramy miejskie
zlikwidowano
-1841 r. podjęła działalność pierwsza przędzalnia
mechaniczna. Len zastąpiła bawełna i częściowo
jedwab
-II połowia XIX w. zakrojony na szeroką skalę
proces modernizacji i uprzemysłowienia miasta
-1865 r. pierwsze ulice otrzymały oświetlenie
gazowe
-1900-1923r. budowa sanatorium
-1905 r. ukończenie budowy nowego ratusza
-1909 r. rozpoczęła się elektryfikacja Kamiennej
Góry
-1910 r. wybudowano sieć kanalizacyjną,
obejmującą całe miasto
-lata 20te XX w. dalszy rozwój przemysłu
włókienniczego

Po II wojnie światowej utrzymana została w
zasadzie bez zmian wykształcona przed wojną
struktura przestrzenna przemysłu
kamiennogórskiego, w którym dominujący udział
miało włókiennictwo i produkcja obuwia.
1972 - oddanie do użytku zalewu wraz z
infrastrukturą hydrotechniczną
1972-1977 - działanie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamiennej Górze.

mapy pochodzą ze strony: http://www.kamiennagora.tvkg.net/index-old.html
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Ulica  Kościuszki jest ciągiem komunikacyjnym
łączącym ścisłe centrum miasta, w tym obszar w
którym koncentrują się negatywne zjawiska
społeczne, z obszarem o wysokich walorach
rekreacyjno-wypoczynkowych wokół zalewu.
Ulica Kościuszki charakteryzuje się degradacją
funkcjonalno-przestrzenną (ciągi komunikacyjne,
chodniki, tereny publiczne, podwórka) oraz
techniczną (zły stan techniczny obiektów
mieszkalnych).  W celu utworzenia spójnego
przestrzenie i funkcjonalnie obszaru wysokiej
jakości życia, jak również podniesienia
atrakcyjności turystycznej miasta konieczne jest
podjęcie działań związanych z poprawą
funkcjonalności oraz estetki ulicy Kościuszki.

SUiKZP
zalew - rozbudowany zespół zieleni

1. Położenie zalewu  w  obszarze miasta/
regionu?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienna_G%C3%B3ra

Zalew znajduje się w południowo-wschodniej
części Kamiennej Góry, pomiędzy jednymi z
największych ulic w mieście ul. T. Kościuszki (od
zachodu) a ul. Krzeszowską (od wschodu).
Odległości od ważniejszych punktów w mieście:
550m od Rynku który stanowi centrum miasta
1500m od dworca autobusowego i kolejowego

2.2 Demografia
1. W końcu 2004 r. miasto zamieszkiwało 21990
osób (w tym 11610 mężczyzn i 10489 kobiet).
Liczba ta w ostatnim
dziesięcioleciu zmalała o 1572 osoby z 23562
osób w 1995 r.
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SUIKZP 2011
Podstawowymi elementami zabytkowego układu
śródmiejskiego miasta jest jego układ
urbanistyczny, wywodzący się ze
średniowiecznej lokacji oraz historycznie
wykształcone zespoły zabudowy, skupione
wokół dawnego rynku (obecnie Placu Wolności)
i prowadzących do niego ulic, Placu Kościelnego
oraz w otoczeniu dawnego ewangelickiego
„Kościoła Łaski” na Górze Parkowej.
Zestawienie zabytkowych obiektów wpisanych
do rejestru PSOZ podaje się w poniższym
zestawieniu:
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  BAZA NOCLEGOWA

http://www.kamiennagora.pl/files/file/Strategia_Rozwoju_Miasta_Kam
ienna_Gora.pdf
Obiekty wpisane do rejestru zabytków,
atrakcyjne z punktu widzenia turystyki:
1) Muzeum Tkactwa
2) Rynek otoczony kamieniczkami
3) Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła
4) Kościół poewangelicki
5) Ruiny renesansowego zamku
6) Ratusz
7) na Górze Kościelnej (Parkowej) pomnik ku
czci zamordowanych więźniów i jeńców
wojennych w filii obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen oraz w obozach jenieckich;
8) cmentarz żydowski z końca XVIII wieku przy
ulicy Katowickiej;
9) dawna siedziba dyrekcji Śląskich Zakładów
Tekstylnych S.A. Methner i Frahne
10)budynek z 1903 r.
11)kaplica cmentarna
12)kamienny obelisk
13)Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji tzw.
Sanatorium;
14)kamienny obelisk bitwy 1866 na Górze
Parkowej.

Atrakcje turystyczne powstałe w ostatnim
czasie:
15. Sztolnia ARADO
16. Góra Parkowa

SUiKZP
2. Dla potencjalnie dużych możliwości
zaspokojenia rozwijającego się tu ruchu
turystycznego, dla którego miasto stanowi
naturalny węzeł rozrządowy brakuje tu
odpowiedniej bazy. Tworzą ją obecnie:
1) kwatery prywatne,
2) hotel „Karkonosze” przy ul. Papieża Jana
Pawła II,
3) hotel „Krokus” przy ul. Parkowej,
4) hotel „Pan Tadeusz” z 20 miejscami i
restauracją,
5) 3 restauracje,
6) 4 kawiarnie,
7) 5 barów,

http://www.kamiennagora.pl/pl/atrakcje-turystyczne.html
Lubawka położona jest nad potokiem
Czarnuszka. Pierwsza wzmianka o mieście
pochodzi z 1284 roku, prawdopodobnie był to
gród. Od 1292 roku, na mocy dokumentu
wydanego przez księcia Bolka II, Lubavia stała
się własnością klasztoru cystersów w
Krzeszowie. Mieszkańcy już od XIV wieku
zajmowali się głównie tkactwem. W lubawskim
rynku znajduje się XVIII-wieczny ratusz. Jego
portal ozdobiony jest herbem miasta
przedstawiającym wieżę.
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SUIKZP 2011:
Przez tereny miasta płyną dwie większe rzeki,
będące głównymi osiami ekologicznymi jak i
hydrograficznymi, tj. Bóbr i Zadrna. Wody
obydwu tych rzek nie spełniają obowiązujących
norm fizykochemicznych i bakteriologicznych.

1 park miejski na Górze Parkowej i Górze
Kościelnej
2 cmentarz miejski
3 park przy Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji
4 zespół zieleni przy zalewie na Zadrnej.
http://www.kamiennagora.pl/files/file/Strategia_Rozwoju_Miasta_Kam
ienna_Gora.pdf
5 skwer przy al. Wojska Polskiego
6 skwer przy ul. Spacerowej
7 skwer przy ul. Księcia Bolka I
8 skwer przy ul. F. Chopina
9 skwer ul. Katowickiej
10 skwer im Karla Gottharda Langhansa

Na terenie miasta występują następujące
obszary i obiekty chronione:
- Rudawski Park Krajobrazowy
- Obszar NATURA 2000 Rudawy Janowickie
PLH020011
- POMNIKI PRZYRODY:
Zgodnie z wykazem pomników przyrody [źródło:
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/rejestr-formochrony-przyrody] na
terenie miasta Kamienna Góra występuje 6
pomników przyrody:
- Aleja 20 drzew - Dąb szypułkowy (Quercus
robur), wys. 18-23 m, wiek szacowany na 120 -
150 lat
- Szpaler dębów szypułkowych, (Quercus robur)
- 19 sztuk, wys. 15-18 m, wiek szacowany na 80-
100 lat
- Dąb szypułkowy (Quercus robur L.), wys. 23 m,
wiek szacowany na 120-150 lat
- Dąb szypułkowy (Quercus robur L.), wys. 26 m,
wiek szacowany na 120 lat
- Dąb szypułkowy (Quercus robur L.), wys. 24 m,
wiek szacowany na 120-150 lat
- Klon srebrzysty - (Acer saccharinum L.), wys.
18, wiek szacowany na 80-100 lat

1

2

3

4

5

6

7

10

LEGENDA
droga S3
szlaki rowerowe
szlaki piesze i ciągi spacerowe
główne ciągi handlwo - usługowe miasta
droga wojewódzka 367
droga krajowa nr 5
kolej
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CELE GŁÓWNE REWITALIZACJI W MIEŚCIE KAMIENNA
GÓRA:  wg rewitalizacji
Cel 1. ZWIĘKSZENIE RUCHU TURYSTYCZNEGO
Cel 2. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
OBSZARU REWITALIZAJI
Cel 3. PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ROZWÓJ KULTURY

EMIGRACJA
ZAROBKOWA

· brak
wykwalifikowanych
pracowników

· zbyt mała liczba
nowych inwestorów
na terenie KSSEMP
– podstrefa
Kamienna Góra

· negatywne
tendencje
demograficzne –
ujemne saldo
urodzeń

· starzenie się
społeczeństwa

· wymagających dalszych
inwestycji stan części
dróg miejskich

· brak budownictwa
komunalnego

· spadek wartości
majątku komunalnego –
zły stan obiektów
technicznych, części
sieci wod.kan.

· brak
szybkich
połączeń
drogowych

· niskie dochody
mieszkańców

· zaległości w
infrastrukturze
społecznej miasta –
brak mieszkań
socjalnych i
chronionych,
noclegowni, domu
dziennego pobytu dla
seniorów

· niskie poczucie
bezpieczeństwa
wśród mieszkańców

· niski poziom czystości
– niska świadomość
części mieszkańców.

· brak uzbrojonych
terenów pod
zabudowę

· zły stan
substancji
mieszkaniowej

· zdegradowane
obiekty zabytkowe

· słaba baza
noclegowa w mieście

NIEWIELKA
ILOŚĆ

TURYSTÓW
· nierównomierne
rozłożenie bazy
edukacyjnej

· trwałe
bezrobocie

Do najistotniejszych problemów Kamiennej Góry,
zdefiniowanych w projekcie Strategii Rozwoju Miasta
Kamienna Góra na lata 2016-2025 należą:

CHĘĆ
OSIEDLENIA

SIĘ W MIEŚCIE

napływ
specjalistów / osób
wykształconych

  tworzenie nowych
atrakcyjnych
miejsc pracy

odwrócenie
negatywnych
tendencji
demograficznych

starzenie się
społeczeństwa

· wymagających
dalszych
inwestycji stan
części dróg
miejskich

· brak
budownictwa
komunalnego

· spadek wartości
majątku komunalnego
– zły stan obiektów
technicznych, części
sieci wod.kan.

· brak
szybkich
połączeń
drogowych

wzrost zamożności
nowe możliwości
uzyskania
atrakcyjnych
dochodów

wzrost zamożności
miasta umozliwia
stworzenie
niezbędnej bazy
socjalnej dla
mieszkańców

redukcja
patologicznych
zachowań

· niski poziom czystości –
niska świadomość części
mieszkańców.

· Brak
uzbrojonych
terenów pod
zabudowę

możliwość
podjęcia działań
renowacyjnych

atrakcyjna baza
noclegowa

NAPŁYW
TURYSTÓW

· nierównomierne
rozłożenie bazy
edukacyjnej

spadek ubóstwa /
nowe możliwości rozwinięcia
własnej działalności w oparciu
o usługi związane z turystyką

dostęp do nowych
form spędzania
wolnego czasu dla
wszystkich grup
wiekowych

możliwość
aktywnego kontaktu
ze sztuką i kulturą
promocja edukacji
kulturalnej

promowanie
ekologicznego
i zdrowego
stylu życia

bezpośredni dostęp do
bogatej oferty
gastronomicznej
i wypoczynkowej tworzenie
nowych miejsc spotkań

możliwość organizaji
imprez i wydarzeń
o różnorodnej
tematyce

REWITALIZACJA ZALEWU

możliwość
podjęcia działań
ochronnych dla
zabytkowej
tkanki
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Wyniki badań z mieszkańcami Kamiennej Góry:
Obszary, które powinny być poddane procesowi
rewitalizacji w pierwszej kolejności:
1 Zalew (ośrodek wypoczynkowy, plaża) 60,7%
2 Centrum miasta/rynek 9,3%
3 Brak odpowiedzi 10,7%
4 Dworzec PKP 3,4%
5 Ruiny zamku 1,2%
6 Zakłady Kamodex 0,6%
7 Plac Wolności 0,3%
8 Góra Parkowa 0,6%
9 ul. Małgorzaty Fornalskiej 1,1%
10 Ogródki działkowe 0,6%

Negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji
1 bezrobocie (38,1%)
2 ubóstwo (26,7%)
3 niski poziom wykształcenia społeczności/
niski poziom edukacji (24,5%)

4 niski poziom uczestnictwa społeczności w
życiu kulturalnym (23,7%)

Powody niskiej jakości życia:
1 zły stanobiektów budowlanych (53,4%)
2 niski poziom aktywności gospodarczej

obszaru (43,1%)
3 niska estetyka otoczenia (42,5%)
4 niski poziom indywidualnej

przedsiębiorczości (42,2%)
Działania jakie powinny zostać zrealizowane w
procesie rewitalizacji:
1 tworzenie przestrzeni do wypoczynku  i
rekreacji (32,2%)

2 przyciągnięcie inwestorów (31,3%)
3 poprawa stanu dróg i chodników oraz
budowa ścieżek rowerowych (30,8%)

4 remonty i renowacje budynków (29,4%)
90,7% ankietowanych odpowiedziała, iż
problemem rewitalizacji jest ważny dla ich
miasta

· Zahamowanie negatywnych
tendencji demograficznych

· Aktywne społeczeństwo

· Wysoki poziom bezpieczeństwa

· Bogata oferta kulturalna

· Wysoka atrakcyjność
inwestycyjna miasta

· Dogodne warunki do rozwoju
przedsiębiorczości

· Duża aktywność
przedsiębiorców lokalnych
· Dobry system
komunikacyjny w mieście
· Kamienna Góra miastem
otwartym komunikacyjnie
· Wysoki standard substancji
mieszkaniowej
· Sprawna i dobrze
rozwinięta infrastruktura
sieci wod.-kan., oświetlenie

· Czyste środowisko
naturalne

· Wysoki stopień dbałości o
dziedzictwo kulturowe

· Zwiększenie ruchu turystycznego
· Poprawa warunków życia
mieszkanców obsz. rewitalizacji
· Podniesienie aktywności
społecznej mieszkańców poprzez
rozwój kultury

· amfiteatr: spektakle sezonowe dla
mieszkańców i turystów

REWITALIZACJA OBSZARU ZALEWU MOTOREM
DALSZEGO ROZWOJU MIASTA

· teatr na wodzie

dostęp do kultury w zasięgu ręki
miejsce atrakcyjne turystycznie

· kino

· hotel

· restauracja

· basen kryty / termalny / otwarty
· boisko do piłki nożnej
· boisko do siatkówki plażowej
· kort tenisowy / squash

· skatepark
· plac zabaw
· siłownia + na wolnym powietrzu

· przestrzeń ekspozycyjna
· sala konferencyjna

· SPA

· hala sportowa crossfit / fitness / yoga

· kawiarnia / bar

· parking

· promenada spacerowa / molo
· ścieżka rowerowa
· kajaki / rowery wodne
· plaża

· mediateka
· szkoła przedszkole

Miasto Kamienna Góra stanowi centrum
handlowo-usługowe dla powiatu
kamiennogórskiego.

////REWITALIZACJA
Kamienna Góra jest znaczącym ośrodkiem
przemysłowym z przemysłem włókienniczym,
spożywczym i maszynowym. Do większych
zakładów na terenie miasta należą:
· Dofama THIES S.A., · Spółdzielnia Mleczarska
KaMos, · Kowary-Dywan sp. z o.o., tkalnia
dywanów w Kamiennej Górze · Świat Lnu Sp.z
o.o. Producent Tkanin lnianych w Kamiennej
Górze · Effect-System S.A Druk wieloformatowy,
produkcja tkanin · SOPP Packaging Sp. z o.o. ·
AUTOCAM sp. z o.o · JOH. CLOUTH COMPOSITE
TECHNOLOGY · Kalibra Sp. z o.o.

SUIKZP 2011:
http://www.kamiennagora.pl/files/file/Strategia_Rozwoju_Miasta_Kam
ienna_Gora.pdf
-Od 1997 r. na terenie miasta działa jedna z
trzech na Dolnym Śląsku stref ekonomicznych,
tj. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej
Przedsiębiorczości S.A. - KSSEMP. W mieście
Kamienna Góra znajduje się jedna czwarta
całego obszaru strefy - kilkanaście
przedsiębiorstw z kapitałem polskim i
zagranicznym.dwa kompleksy:
1. tereny po zlikwidowanych zakładach
przemysłowych o powierzchni 9,2 ha wraz z
zabudowaniami,
2. teren niezabudowany znajdujący się w
północno-zachodniej części miasta i obejmujący
obszar 110,24 ha.
-centrum miasta: obszary zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej z towarzyszeniem usług oraz
tereny o wyodrębnionych funkcjach usługowych
o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym;
-tereny przylegające do centrum: strefy
zamieszkiwania (składają się one z istniejących
terenów zabudowy mieszkaniowej o funkcji
mieszanej jedno i wielorodzinnej oraz
potencjalnych rezerw terenów pod
mieszkalnictwo)
-strefy działalności gospodarczej wśród nich
największe znaczenie ma strefa zachodnia,
stanowiąca rezerwę terenu pod tego typu
działalności na terenie miasta

TERENY ZABUDOWY
USŁUGOWEJ

TERENY MIESZKANIOWE Z FUNKCJĄ
USŁUGOWĄ
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ LUB
TERENY Z REZERWĄ POD FUNKCJĘ
MIESZKANIOWĄ
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
OBSZARY NIEOBJĘTE MPZP

TERENY PRZEMYSŁOWE I ?
PRODUKCYJNE?

file:///G:/OPAM/KAMIENNA%
20GÓRA/kamienna_gora_REWITALIZACJA%20DOKUMENT.pdf
Cel strategiczny (wg Stretegii Rozwoju Miasta
Kamienna Góra na lata 2016 - 2025)– Harmonijny
rozwój społeczny:

Jako obszar zdegradowany  wskazano teren zalewu w
Kamiennej Górze oraz łączącą centrum miasta oraz teren
zalewu – ulicę Kościuszki. Ulica Kościuszki stanowi istotny
ciąg komunikacyjne miasta, łączący ścisłe centrum
Kamiennej Góry z teren zalewu. Zalew jest ważnym miejscem
wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta.
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działki budowlane
min. pow.
biologicznie czynna
35%
max. pow.
zabudowy.: 5000m2
max. wysokość
zabudowy 15m

rezerwa pod
budowę
skrzyzowania/ro
nda lub innego
równoważnego
rozwiązania

lokalizacja uslug, handlu i gastronomii o
lącznej pow. nie wiekszej niż 60m2 / c.
pieszych, piszojezdnych, a także ob. i
urządzn wodnych
zakaz dokonywania podziałów działki
min. pow. biologicznie czynna 35%
max. pow. zabudowy.: 200m2
max. wysokość zabudowy 5m

park + handel i
gastronomia

dopuszczalna
lokalizacja grobli

tereny zagrożone
powodzią
park + ob. i urządzenia
wodne

park + ob. i urządzenia
wodne

usł. gastronomii i/lub. ob. i
bud. związanych z obsługą
sprzętu pływającego
max. pow. zabudowy.: 350m2
max. wysokość zabudowy 7m
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strefa proponowanej
lokalizacji
kaskadowego przelewu
wód ze zbiornika do
rzeki zadrny

ARCH. SŁAWOMIR GĘBIŚ NR UPR. 023/2008SPRAWDZIŁ

TYTUŁ

INWESTOR GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

form.
A3

PROJEKTOWAŁ

WSPÓŁPRACA

Opracowanie koncepcji możliwościzagospodarowania terenu Zalewu
(Ośrodka Wypoczynku Świątecznego) w Kamiennej Górze - Główne
Cele i Kierunki Rozwoju

ARCH. OLIMPIA PAMUŁA  ARCH. MICHAŁ BANIOWSKI
INŻ.PAULINA GIZA

DR ARCH. ROMUALD LOEGLER NR UPR. 15/70

ZALEW

4.3 Własność - parcelacje

4.4 Rozwój obszaru wg
ustaleń MZPZP



GSPublisherEngine 0.0.100.100

ARCH. SŁAWOMIR GĘBIŚ NR UPR. 023/2008SPRAWDZIŁ

TYTUŁ

INWESTOR GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

form.
A3

PROJEKTOWAŁ

WSPÓŁPRACA

Opracowanie koncepcji możliwościzagospodarowania terenu Zalewu
(Ośrodka Wypoczynku Świątecznego) w Kamiennej Górze - Główne Cele i
Kierunki Rozwoju

ARCH. OLIMPIA PAMUŁA  ARCH. MICHAŁ BANIOWSKI
INŻ.PAULINA GIZA

DR ARCH. ROMUALD LOEGLER NR UPR. 15/70

ZALEW



GSPublisherEngine 0.0.100.100

PARK SPORTOWY

STREFA EDUKACYJNA

STREFA PARKIGNU

KRAJOBRAZOWY TEREN
SPORTOWY

PLAŻA Z ZAPLECZEM
SANITARNYM,

RESTAURACJĄ I
BAREM

OBIEKTY KOMERCYJNE
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tereny zielone
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Park rekreacji pasywnej dla użytkowników wszystkich
grup wiekowych, przestrzeń biblioteczna - czytanie
książek, gry...

Park rekreacji aktywnej - siłownie na wolnym
powietrzu,areobik, taniec i gimnastyka zbiorowa

Park sportowy: zintegrowany z torem rolkowym
skatepark

plaża

Park sportowy: tenis

Park sportowy: obiekt istniejący

Park sportowy: rozbudowa istniejącego obiektu pod
zaplecze sportowe
Park sportowy: siatkówka plażowa

Park sportowy: boisko do piłki nożnej - orlik

Park sportowy: boisko do koszykówki

Park sportowy: obiekt istniejący zaplecze

budynek zaplecza plaży: szatnie, przebieralnie,
sanitariaty, bar, sklep, recepcja & biuro parku

obiekty komercyjne: Gastronomiczny Silos - Świat
Kultur i Smaku
obiekty komercyjne: Hotel&SPA
obiekty komercyjne: Y-M-C-A hostel młodzieżowy

Kawiarnia wieża: kawiarnia

Kawiarnia wieża: wieża widokowa turystyczna, atrakcja
służąca promocji miasta i jego okolic

istniejąca kładka

obiekt istniejący adaptowany

obiekt istniejący adaptowany

parking obsługujący park sportowy

parking obsługujący Gastronomiczny Silos

parking obsługujący hotel&SPA oraz Y-M-C-A Hostel

parking obsługujący strefę Edukatorium Kreacji i Sztuki

promenada spacerowa

Edukatorium Kreacji Sztuki: mediateka z
wielofunkcyjną salą widowiskowo-imprezową i salami
zajęć sportowych, widowisk teatralnych, muzycznych
koncertów itp.
Edukatorium Kreacji Sztuki: Niepubliczna Szkoła
Podstawowa

Marina - amfiteatralna drewniana plaża/widokowa;
scena dla koncertów, teatralnych spektakli i kinowych
seansów

Edukatorium Kreacji Sztuki: Art Courtyard

ZALEW
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MARINA

IDEA : Woda w Mieście - Nadzieja dla Miasta
Woda i miasto to dwa podstawowe zasoby
cywilizacji. Bez zaopatrzenia w wodę , żadne
miasto   nie może istnieć . Woda w mieście to
bezwzględny warunek ich egzystencji. To czym
woda jest dla produkcji i dystrybucji artykułów
żywnościowych , może zostać przeniesione do
innych zasobów życia miejskiego , do
elementarnych osiągnięć miasta, edukacji i kultury,
opieki zdrowotnej , społecznego zabezpieczenia,
przestrzeni i mobilności. Zrównoważony rozwój
obszarów miejskich jest zasadnicza kwestią
dystrybucji , ochrony i regeneracji   zasobów
naturalnych, ekonomicznych i kulturowych . Wiele
miast żyje kosztem swojej okolicy, regionu, kraju a
nawet świata. W obliczu rosnącej urbanizacji,
woda decyduje o przyszłości ludzkości w
miastach. Im mniej wody tym poważniejsze mogą
być konflikty i tym bardziej
niebespiecznekonsekwencje dla miast.Woda jest
głównym elementem urbanistycznego
projektowania . W wodzie odbija się obraz miasta .
Tutaj miasto pokazuje swoje piękno i bogactwo,
ale także niekiedy swój brak do niej
szacunku.Stosunek do przestrzeni publicznych w
polskich miastach powoli ulega zmianie. Ciagle
jednak nie dostrzega się zalet „miasta z twarzą „.
Samorządy miast rezygnują ze wszystkiego co nie
jest funkcjonalne i ekonomicznie nieopłacalne .
Taka postawa to nie tylko rezultat ograniczonych
budżetów miast. To w wielu przypadkach brak
świadomości , niezrozumienie kwestii
atrakcyjności miast dla ich ekonomicznego i
zdrowego rozwoju, bezpieczeństwa i budowania
ich tożsamości . Perspektywa miasta na
przyszłość nie jest zaniedbanie przestrzeni
publicznych . Wręcz przeciwnie   - szansa dla
miasta jest ich zachowanie i uzupełnianie jako
miejsc spotkań   i komunikacji.Teza ta stała się
podstawą kreacji nowej jakości przestrzeni
publicznej w obszarze zalewu...... Woda oznacza ,
że brzegi akceptują ingerencje innych ale bez
wyrządzenia szkody wodzie, także w zakresie
estetyki. Woda może pomoc, służy temu też
poziom dzisiejszej wiedzy.Wiele wiemy o sztuce i
estetyce, kulturze i historii   - jak żaden wiek przed
nami.. W praktyce jednako wiedza ta nie jest nam
pomocna przy podejmowaniu decyzji jak
obchodzić się z woda w   mieście. Większość
urbanistycznych przesądzeń skutkuje realizacja
zbudowanego środowiska o bardzo niskich
walorach estetycznych , wręcz brzydkich! Niewiele
ludzi ma szczęście mieszkać w starych ,
historycznie uformowanej zabudowie , z czasów
gdy jeszcze istniała dyscyplina urbanistycznego
planowania. Legitymizujemy podział na bogactwo i
substandard. Mówimy o zrównoważonym rozwoju
hamując zarazem tęsknotę za pięknem,
akceptując na przedmieściach brzydotę , brzydotę
która sami tworzymy.Sztuka nie jest już częścią
naszego codziennego świata . Roszczenie o
piękne otoczenie nie jest już codziennością , ale
do wyjątkowego przypadku.Planowanie miasta w
synergii z wodą , przestrzeni publicznej na wodzie,
może i powinna być znakiem nowej współpracy w
naszym społeczeństwie, współpracy eliminującej
dewaluację poziomu naszego życia !Obawa przed
wodą , płynące z tego ograniczenia to nie powód
do odwracania się od niej. W końcu chodzi o
naturę , jak słońce , deszcz, drzewa, góry   lub
śnieg .Woda uczy nas , jak wyglądają : granice
które wyznacza nam natura- brzegi, woda.Myślą
przewodnią prezentowanej koncepcji jest próba
sformułowania odpowiedzi jakim sposobem
osiągnąć można cel , wykreować atrakcyjną
przestrzeń publiczną , kreująca przyszłość miasta ,
dzięki architekturze i subtelnym działaniem
lokalnej społeczności ,reprezentowanej   prze
samorząd miasta.Rozkwit miasta utożsamiony z
potrzebą piękna , satysfakcji i harmonii , oznacza
także przejrzenie zasad i przepisów , które
ustanowione w epoce biurokracji. Mieszkańcy
Kamiennej Góry i samorząd miasta są
odpowiedzialni za wykreowanie ,w drodze
kulturowego konsensusu , NOWEJ OTWARTOŚCI
dla form życia   miasta, którego krajobraz
kulturowy postrzegany będzie jako piękny ,
przyjazny mieszkańcom, biznesmenom, turystom i
zachęcający do osiedlania

ZALEW

MARINA - program użytkowy

molo z zapleczem ; restauracja; „basen” na wolnym powietrzu; amfiteatralna drewniana plaża / widownia; scena dla
koncertów , teatralnych spektakli i kinowych seansów ;

1.powierzchnia użytkowa netto wraz z komunikacją: ok. 2100m2

2.ilość kondygnacji: 2
3.widownia dla ca 300 osób
   kawiarnia dla ca 200 osób
4.zaplecze dla aktorów
5. Pomieszczenia zaplecza mariny
6. Molo dla ca 34 jednostek pływających

Kawiarnia Wieża : program użytkowy
   Kawiarnia:
1.powierzchnia użytkowa  kawiarni wraz z komunikacją : ok.130m2
2.ilość kondygnacji: 1
3.ilość miesc konsumpcyjnych:ok.90
   Wieża :
1.powierzchnia użytkowa „:Wieży „ z podestami do konsumpcji , ok. 30m2x4 =120m2
2.ilość kondygnacji/ poziomów : 4
3. ilość miejsc konsumpcyjnych 24

   Budynek zaplecza plaży: szatnie; przebieralnie; sanitariaty; bar; sklep; recepcja &    biuro parku;
1.powierzchnia użytkowa netto wraz z komunikacją: ok.1100m2
2.ilość kondygnacji: 1
3.ilość miejsc konsumpcyjnych ca 80
4. Pojemność szatni ca 300 szafek

1.1

1.4
1.5
2.2

8.1
8.2

Marina - amfiteatralna drewniana plaża/widokowa; scena dla
koncertów, teatralnych spektakli i kinowych seansów

2100m22485m2

obiekt istniejący
obiekt istniejący

96m2

71.5m2

budynek zaplecza plaży: szatnie, przebieralnie,
sanitariaty, bar, sklep, recepcja & biuro parku
Kawiarnia wieża: kawiarnia
Kawiarnia wieża: wieża widokowa turystyczna, atrakcja
służąca promocji miasta i jego okolic

1290m2 1100m2

148m2 130m2
38m2 120m2
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EDUKATORIUM KREACJI I SZTUKI

IDEA:   przede wszystkim :   edukacja - od kultury
nauczania do kultury uczenia się poprzez
rozwijanie aktywności uczącego się : uczyć kiedy
się chce, gdziekolwiek się znajdujesz , ucz się
tego ,czego nie nauczyła cię szkoła , zostań
częścią społeczności ludzi przedsiębiorczych i
kreatywnych .Edukacja poprzez szeroko pojętą
sztukę ,która staje się przekaźnikiem emocji i
poglądów , ale również   znakomitym narzędziem
do wspomagania rozwoju poznawczego i
kształtowania osobowości , w szczególności ludzi
młodych .Spekulatywny „open design, i ludzkie
interakcje ze światem przedmiotów, z
poznawczymi procesami zachodzącymi w naszej
świadomości i służącymi nowy ideom   boi art,
nowym twórczym pomysłom ,   „ citizen science” -
nauce obywatelskie,j służącej budowaniu lepszego
świata , chroniącego wartości naturalnego
środowiska przyrodniczego.

EDUKATORIUM - Program użytkowy

Mediateka, sale zajęć plastycznych , muzycznych , designu , komputerowych ... wraz z wielofunkcyjną   salą do zajęć
sportowych, widowisk teatralnych , muzycznych koncertów itp. aktywności:

1.powierzchnia użytkowa netto wraz z komunikacją: ok. 1000m2x3 kondygnacje=3000m2
2.ilość kondygnacji: 3 (w tym 2 nadziemne)
3.wymiar pola gry sali wielofunkcyjnej -  20x40m

Niepubliczna Szkoła Podstawowa:
1.powierzchnia użytkowa netto: ok. 380m2 x3 kondygnacje=1140m2
2.ilość kondygnacji: 3 (w tym 2 nadziemne)
3.możliwa ilość uczniów: 240

ZALEW

7.1 1180m2

450m2

2100m2

1100m2

130m2
120m2

Edukatorium Kreacji Sztuki: mediateka z wielofunkcyjną salą
widowiskowo-imprezową i salami zajęć sportowych, widowisk
teatralnych, muzycznych koncertów itp.

7.2 Edukatorium Kreacji Sztuki: Niepubliczna Szkoła
Podstawowa

3000m2

1140m2
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POWIEW MŁODOŚCI - Y.M.C.A
HOSTEL
IDEA: zaprosić do Kamiennej Góry młodych!
„ Młody człowieku , nie musisz czuć się
przygnębiony.Powiedzialem , młody człowieku ,
zbieraj się z ziemi . Powiedziałem, młody
człowieku, bo jesteś w nowym mieście, nie ma
potrzeby być nieszczęśliwym. Młody człowieku ,
jest miejsce ,do którego możesz pójść.
Powiedziałem, młody człowieku , kiedy brakuje ci
ciasta. Możesz tam zostać i jestem pewien , że
znajdziesz wiele sposobów na dobra zabawę
.Fajnie jest pozostać w Y-M-C-A. Fajnie jest
pozostać w Y-M-C-A. Maja dla was wszystko,
abyście mogli się nimi cieszyć , możesz spędzać
czas ze wszystkimi chłopcami..... Fajnie jest w Y-
M- C-A. Fajnie jest pozostać w Y-M-C-A. Możesz
się „posprzątać”, możesz zjeść dobry posiłek ,
możesz robić co chcesz.....,
Młody człowieku , słuchasz mnie ? Powiedziałem,
młody człowieku, kim chcesz być   ?Powiedziałem
, młody człowieku, ze możesz spełnić swoje
marzenia . Ale musisz poznać te jedna rzecz!
Żaden człowiek nie robi tego sam. Powiedziałem,
mlody człowieku, odłóż swoją dumę na półkę i
porostu idź tam, do Y-M-C-A. Jestem pewien , ze
mogą ci dziś pomoc. Fajne jest pozostać w Y-M-C-
A. Fajnie jest pozostać w Y-M-C-A. Maja dla was
wszystko, abyście mogli się nimi cieszyć ....... (
Utwór : Village People)

YMCA , międzynarodowa organizacja propagująca
program oparty na wartościach służących
harmonijnemu rozwojowi fizycznemu ,
umysłowemu i duchowemu. Funkcjonuje w 130
krajach i zrzesza ca 30 milionów członków. Od
1918 roku prowadzi także działalność w Polsce.
Posiada swoje bazy w Krakowie , Łodzi ,....
Lubogoszczy..
Jednym z głównych pół działalności   organizacji
jest sport i kultura fizyczna

WORLD YMCA - WZMACNIA POZYCJE
MŁODYCH LUDZI- WPŁYWA NA
TRANSFORMCJĘ   PRZESTRZENI

BAZA YMCA HOSTEL - Program użytkowy:

90 miejsc noclegowych z pełnym węzłem sanitarnym ( pokoje 2,3,4,5,6, i 7 osobowe; stołówka ; świetlica; sala do
prowadzenia zajęć dydaktycznych ze sprzętem audio- video; mała sala gimnastyczna, zewnętrzne boiska sportowe.... ,
miejsce na ogniska
  Działalność : zielone szkoły, wycieczki, złoty okolicznościowe , obozy , zimowiska , spotkania i wczasy,   indywidualne
noclegi turystów   i grup

1.powierzchnia użytkowa netto wraz z komunikacją: ok. 850m2x7kondygnacji=5950m2
2.ilość kondygnacji: 7 (w tym 5 nadziemnych)
3.ilość pokoi hotelowych: ok. 90
4. Łączna liczba użytkowników jednorazowa : ca 280 osób
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HOTEL&SPA - Program użytkowy

lobby , gastronomia   SPA, pokoje hotelowe w standardzie 3* i 4*, z dostępem do kortów tenisowych.

1.powierzchnia użytkowa netto wraz z komunikacją: ok. 960m2x7kondygnacji=6720m2
dodatkowo powierzchnia użytkowa netto : gastronomia i części SPA: ok. 230m2x2kondygnacje=460m2
2.ilość kondygnacji: 7 (w tym 5 nadziemnych)
3.ilość pokoi hotelowych: ok. 130

zestawienie
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HOTEL&SPA
IDEA: wszyscy znamy słowo HOTEL, oznaczające
budynek związany z przemieszczaniem się - także
pomiędzy miastem a przyrodą. Podróż   - to
postrzeganie ruch i jego wykorzystanie do
zdobywania wiedzy i doświadczeń . Oba te
aspekty jednoczą się w podróżniku , który
przemierza świat by poznawać - poznawać tez
architekturę . W typologii budynków znajduje ,
miedzy innymi, architektoniczną formę budynku -
HOTEL.
Doświadczanie   miasta przez przybysza, turystę ,
wiąże się z koniecznością wypoczynku. Ale nie
tylko. Hotel to także miejsce społecznych
kontaktów - w lobby, restauracji , barze, SPA -
lumożliwiające odwrócenie relacji miedzy
wnętrzem a zewnętrzem. Jest to narracja
psychologii percepcji i przemierzania architektury
miejskiej, a także jej związku z naturą i
osobliwością zielonych przestrzeni miasta -
Kamiennej Góry.
Hotel to okazja dla przyjezdnych do spotkania się
z życiem miasta, podróżowania po nim i
wypoczynku i spania. Współczesny hotel musi
oferować usługi , które mogą zaspokajać ducha
ewaluacji i poszukiwania wygody. Musi mieć
ambicje i motywacje aby sprostać wymaganiom
nowej klienteli. Hotele nad zalewem ma szanse
stać się tez elementem miejskiej przestrzeni,
uatrakcyjnić miasto bardziej interesującym dla
biznesu i turystycznego przemysłu. W interesie
nowego turysty dla którego najciekawszym to sam
fakt podróżowania , pobyt w hotelu umożliwia mu
zaspokojenie pragnienia zdobywania wiedzy
poprzez kontakt z miastem, jego sztuką ,
architekturą, archeologią kulturą , muzyką i
wypoczynkiem w atrakcyjnym terenie Parku
Aktywnej Rekreacji .
Symbolicznym użytkownikiem tego hotelu nie
będzie tradycyjny wędrujący podróżnik w
poszukiwaniu siebie w relacji z naturą . Hotelowe
pokoje rozmieszczone w tej specyficznej
architektonicznej formie konfrontują się z tematami
percepcji, osobistej relacji z otaczającym
krajobrazem i kontekstem.
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GASTRONOMICZNY SILOS - ŚWIAT KULTUR SMAKU - Program użytkowy

Ramowy program funkcjonalny rozmieszczony na kilku poziomach na których znajdują się odrębne lokale
gastronomiczne, dedykowane geograficznie zróżnicowanym smakom, kulturą gotowania i obyczajom spożywania
posiłków.
Program  użytkowy budynku, obejmować będzie:
- strefę wejściową połączoną z ofertą sprzedaży:
·        publikacji,
·        poradników,
·        literatury przedmiotu,
·        czasopism popularnych i naukowych związanych z antropologią jedzenia.
- strefę komunikacji pionowej,
 - strefę zaplecza gastronomii,
- sale wystawowo konsumpcyjne o zróżnicowanej tematyce wystaw i adekwatnej do nich kultury smakowej potraw,
- przestrzeń wielofunkcyjną przeznaczona na działalność kulturalno edukacyjną
·        konferencji,
·        projekcji filmowej, z kolacją (klub dyskusyjny kina gastronomicznego),
·        organizacji wydarzeń kulturalnych,
·        konferencji prasowych,
·        spotkań z gwiazdami sztuki kulinarnej,
·        szkoleń z zakresu kultury smaku,
·        spotkań autorskich,
·        zamkniętych pokazów sporządzania potraw z różnych kultur świata.
 - zespół pomieszczeń pomocniczych i technicznych

1.powierzchnia użytkowa netto wraz z komunikacją: ok. 350m2x5kondygnacji=1750m2
2.ilość kondygnacji: 5 (w tym 4 nadziemne)
3.ilość miejsc konsumpcyjnych ok. 400

GASTRONOMICZNY SILOS - ŚWIAT
KULTUR SMAKU

IDEA: Badaczom rozwoju kultury społecznej
towarzyszyło zawsze zainteresowanie badaniom
pożywienia w kontekście kulturowym człowieka.
Czyniono starania, aby wyjaśnić zależność
pomiędzy systemami pożywienia a zachowaniami
ludzi w kontekście polityki, rytuału, produkcji i
dystrybucji, wszelkich innych sfer dystrybucji.
Zainteresowanie, co ludzie jedzą, jak spożywają
posiłki, gdzie z kim i dlaczego, jakie wartości są
nadawane poszczególnym potrawom i sposobom
ich konsumpcji, łączyło się z dziedzinami
antropologii zmysłów, histori jedzenia, socjologią
jedzenia … Odnotowane w latach 60-tych
ubiegłego wieku zainteresowanie związane z
przygotowaniem posiłków oraz formą ich
spożywania weszło w fazę gwałtownego rozwoju w
latach 80 i 90 – tych XX wieku. Rezultat, to
nasilenie procesu konsumpcji, skutkujące
rozwojem przemysłu gastronomicznego, w
symbiozie z literaturą kulinarną, programami
telewizyjnymi, kinem ale też dietą i zdrowym
żywieniem. W złożonych narodowo
społecznościach pojawiła się różnorodność
kulinarnych ofert.Brak jest miejsca, w którym
kultura jedzenia – smaku byłaby połączona z
edukacyjną i kulturalną ofertą.
ŚWIAT KULTURY SMAKU – to zespół
pomieszczeń w szczególnej scenerii zalewu , w
budynku  oferującym kontakt ze sztuką
przygotowywania posiłków i formą ich spożywania.
Specyficzny, wyjątkowy w skali regionu i miasta ,
Kulturalno- edukacyjny charakter działalności w
tym budynku, ma uświadomić konsumentom
konotacje wynikające ze spożywania posiłków z
określonymi schematami społecznymi, pozycją w
grupie, sposobem podtrzymywania bliskich relacji,
czyli znaczeniom jakie nadawane są
posiłkom.Formy działalności edukacyjnej dotyczyć
będą sensorycznych aspektów jedzenia i
smakowego gustu, jako części kapitału
KULTUROWEGO, oraz elementu różnicującego w
systemie klasyfikacji społecznej, która wyraża się
warunkami życia określonej grupy.

zestawienie powierzchni
zabudowy

zestawienie powierzchni
użytkowej netto
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6.1 Gastronomiczny Silos - Świat Kultur Smaku 420m2 1750m2
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KONKLUZJA

Nowa urbanizacja terenów przy wodzie coraz
bardziej zorientowana jest na potrzeby rynku.
Mobilizacja kapitału prywatnego na rzecz rozwoju
miasta wymagastworzenia nowych form wdrażania
. Jednocześnie ważne jest osiągniecie dużej
elastyczności   planowania , a projekty, tak zwane
„wielkie projekty”, skrojone na duża skalę , są
motorem rozwoju. W wielu przypadkach
restrukturyzacja miasta   jest zapoczątkowana
jedynie przez wdrożenie   dużych projektów
.Lokalizacja przy wodzie jest zawsze atrakcyjną.
Rynek nieruchomości ma wyraźny priorytet dla
działek położonych w pobliżu wody . Jednocześnie
lokalizacje te są mniej podatne na wahania rynku
nieruchomosci.Aby stworzyć nowe rozwiązania
„nad wodą”, a następnie w innych fragmentach
miasta, konieczna jest kreacja ich wysokiej
jakości, co   wraz z nowymi formami wdrażania ,
stanowi zachętę do   mobilizacji prywatnego
kapitału na rzecz nowych inwestycji. Miejsca nad
wodą   zawsze mają swoją wysoką i oryginalną
jakość   !! Nie tracą swojej wyjątkowej fascynacji !
Dla wizerunku miasta   dobrze
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KONKLUZJA

Ostatnie lata europejskich doświadczeń rozwoju
związanego z woda , pokazują , ze długofalowe
sukcesy zależą od głębszego zrozumienia rozwoju
obszarów miejskich „od wewnątrz „.Pomyślne
projekty przy wodzie wymagają jasnych deklaracji
misji , niezwykłej cierpliwości , intensywnych prac
planistycznych i możliwości rozwoju. Obszary
przylegające do wodnych akwenów maja ogromna
okazje do stworzenia nowej jakości przestrzeni
komercyjnej na bazie wody, ale także do
stworzenia nowej struktury miejskiej. Istnieją na to
przekonywującego przykłady.Transformacja
niezagospodarowanych terenów przy
wodziewymaga wizjonerskich projektów , które
mogą wydawać się nierealne w aktualnej sytuacji
ekonomicznej miasta. Potrzebna jest zmiana
orientacji polityki miasta zorientowanej na obecną i
przyszłą sytuacje rynkową. Nie mniej jednak wizje
musza być utrzymywane w czasowej perspektywie
20 lat.Pogłębienie tematu „wody w mieście” ma tez
aspekt ekologiczny związany z ewentualnym
przekształcaniem krawędzi wody. Na nowo
definiowany jest kulturowy krajobraz wody.
Dokonuje się ponowna interpretacja   związku
miedzy miastem a wodą.Nowe adresy na wodzie
to miejsca , w których szczególnie ważne są
inwestycje w lokalna przyszłość miasta. Zmiany
zawsze budzą niepokój i niepewność . Twarz
miasta zmieniać będzie się powoli a wraz z nim
jego mieszkańcy .

Wiele przykładów świadczy o tym , że zmiany
„przy wodzie” tworzą punkt wyjścia dla rozwoju
całego miasta.zagospodarowane tereny przy
wodzie są rownież czynnikami   marketingowymi   i
są synonimem innowacyjności   i zdolności
modernizacyjnych miasta w zakresie planowania
urbanistycznego. To wyzwanie jest świadomie
wchłaniane w wielu miastach .Ekonomiczna i
miejska siła wody w mieście   jest dowodem woli
modernizacji . Integracja , przejrzystość   i
planowanie urbanistyczne dla nowego
wykorzystania   przez wodę są warunkiem ich
pomyślnej , długoterminowej ważności .W ten
sposób można poradzić sobie z koniecznymi,
podstawowymi zmianami w życiu miasta. W tym
procesie przemian konieczne jest pozyskanie
także prywatnych deweloperów, których
zaangażowanie ułatwia proces , który zawsze
skutkuje dobrem publicznym, dobrem wspólnym
.Dla urbanistycznego planowania miasta woda w
mieście jest skarbem ,po który trzeba tylko
sięgnąć i go podnieść   !!
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